
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 17.07.2019 r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających 
się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XLII/334/01 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2001 r. w sprawie 
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, zmienionej Uchwałą Nr V/37/03 Rady Miasta 
Kościerzyna  z dnia 19.02.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/334/01 Rady Miasta Kościerzyna z 
dnia 17.10.2001 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz Zarządzenia nr 
0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z 
terenu Kościerzyny  
                 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się Komisję ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających                              
się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny, zwanej dalej Komisją. 

 
§ 2. W skład komisji wchodzą: 

1. Dawid Jereczek   Przewodniczący komisji, 
2. Alicja Kirstein     Członek komisji 
3. Michał Kujach    Członek komisji 
4. Ewa Chmielecka   Członek komisji,   
5. Helena Kaszubowska- Nitz Członek komisji. 

   
§ 3.  Celem komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta 
Kościerzyna. Komisja opiniuje złożone wnioski kierując się kryteriami określonymi w jednolitym tekście 
regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów                       
i studentów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium 
Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny, który stanowi 
załącznik do Zarządzenia nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 czerwca 2018 r. w 
sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się 
uczniów i studentów z terenu Kościerzyny. 
 
§  4. Komisja, o której mowa w § 2 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy. 
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  Michał Majewski 

 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 
 
 


